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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 )عج( مرکس آموزضی درمانی ولیعصر

 بهره افسایص و بودن روز به بر نظارت و سنجی اقتصاد :روش اجراییعنوان 

 پسضکی تجهیسات وری

  01PL 58:روش اجراییکد 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری31/4/97  

آخرین ابالغتاریخ  : 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 31/4/98  

 :روش اجراییعنوان 
 پسضکی تجْیسات ٍری بْرُ افسایص ٍ بَدى رٍز بِ بر ًظبرت ٍ سٌجی اقتصبد

 دامنه:
  کویتِ اقتصبد دارٍ، درهبى ٍ تجْیسات پسضکی، ٍاحذ تجْیسات پسضکی

 تعاریف و اصطالحات:
- 

 هذف:
 هذیریت بیوبرستبًی بًْبیت ، ًگْذاری ٍعویرتکبّص ّسیٌِ ّبی کبرایی ٍ بْرُ ٍری تجْیسات پسضکی ٍ افسایص 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 هصبحبِارزیببی از طریق هطبّذُ ٍ تجْیسات پسضکی،  کبرضٌبس

  روش اجرا:
از تجْیسات بخص ّاب  خَاست بخص ّبی هختلف بیوبرستبى طبق درًیس  ٍکبرضٌبس تجْیسات پسضکی بِ صَرت دٍرُ ای  .1

 .ببزدیذ هی کٌذ

پبیص های  تعَیض ٍ بِ رٍز ًوَدى  ٍ یبسرٍیس ٍ ًگْذاری  از ًظر ّسیٌِ تعویر، را دستگبُ ّبکبرضٌبس تجْیسات پسضکی  .2

 .کٌذ

ُ  را الزم برای بِ رٍز ضذى دستگبُ ّب  بتاقذاهکبرضٌبس تجْیسات پسضکی  .3 ٍ هعیبرّابی کبرضٌبسای    هطببق بب ًاَ  دساتگب

جْات   ِهربَط optionٍ یب اضبفِ کردى بب تَجِ بِ ّسیٌِ ّبی تعویر  جبیگسیي کردى دستگبُاٍلَیت هثال )اًجبم هی دّذ

 (.کبّص ّسیٌِ ّبٍ  دستگبُبِ رٍز ضذى 

 .هی کٌذ رسیپبیص ٍ برّسیٌِ اقالم ٍ لَازم هصرفی دستگبُ را  ،کبرضٌبس تجْیسات پسضکی بِ ٌّگبم خریذاری دستگبُ .4

ضرکت ّبی ًوبیٌاذیی   فرٍشًَ  خذهبت پس از  ٍ ًیس تکٌَلَشی رٍز دًیب ٍ برًذّبی هختلف کبرضٌبس تجْیسات پسضکی .5

 .را پیگیری هی کٌذ

را بررسی  در هقببل درآهذ دستگبُدستگبُ ٍ اقالم هصرفی  لَازمتأهیي  ٍ ّسیٌِ ّبی ًگْذاضتکبرضٌبس تجْیسات پسضکی  .6

 هی کٌذ.  

پایص بیٌای راُ   ، ًیبز هرکسبب هطببق ّب ًحَُ بررسی قببلیت ّبی کیفی ٍ هَرد اًتظبر دستگبُ  کبرضٌبس تجْیسات پسضکی .7

بعذ از بررسای تخصصای    را لحبظ ضیَُ ّبی اقتصبد سٌجی تجْیسات پسضکی ٍ ّبی ارتقبی قببلیت ّبی تجْیسات پسضکی

ٍ در صاَرت ًیابز در کویتاِ     تعیایي کاردُ  هرکاس ٍ ادارُ کال تجْیاسات پسضاکی     جِ بِ پبراهترّبی هَرد ًظر کبربر، بب تَ

 .هی ًوبیذتجْیسات پسضکی بیوبرستبى هطرح 

ٍ کٌگرُ ّبی تجْیسات پسضکی در ًوبیطگبُ ّب، بى ضرایط هٌبسب جْت ضرکت کبرضٌبسهسئَلیي بیوبرستبى  .8  اختصبصای 

 .کٌٌذفراّن هی را ٍ ارتقبی داًص فٌی  ٍ بِ رٍزکبریبُ ّبی آهَزضی بِ هٌظَر آضٌبیی بب تکٌَلَشی جذیذ 

-  
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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 ولیعصر )عج(مرکس آموزضی درمانی 

 بهره افسایص و بودن روز به بر نظارت و سنجی اقتصاد عنوان روش اجرایی:

 پسضکی تجهیسات وری

  01PL 58کد روش اجرایی:

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری31/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 31/4/98  

    :امکانات و تسهیالت مورد نیاز
- 

  منابع : 
 تجربِ بیوبرستبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 هٌْذس سبٍیس ابراّیوی

 ()هسئَل تجْیسات پسضکی

 دکتر احوذرضب عببذی

 )هذیر بیوبرستبى(

 هٌْذس آترا جَدکی

 (تجْیسات پسضکیهٌْذس  )

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 هٌْذس سبٍیس ابراّیوی

 ()هسئَل تجْیسات پسضکی

 ٍ تجْیسات  درهبىدارٍ اعضبی کویتِ 

 بیوبرستبىپسضکی 

 دکتر سیذ هحوذ جوبلیبى

 )ریبست بیوبرستبى( 

 

 


